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Endelig besvarelse af spørgsmål nr. 1327 (Alm. del) fra Folketingets 

Retsudvalg 

 

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 1327 (Alm. del), som 

Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 2. juli 2021. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Kata-

rina Ammitzbøll (KF). 
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Offentligt



 

 Side 2/2 

Spørgsmål nr. 1327 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Hvornår forventer ministeren at udstede den nødvendige hjem-

mel til kommunerne til at oprette kommunale ordenskorps, som 

blev aftalt i Politiaftalen i december sidste år?” 

 

Svar: 

 

Det fremgår af aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 

2021-2023, at aftaleparterne er enige om, at der skal etableres en forsøgs-

ordning, der løber i aftaleperioden, hvor kommunerne får bedre mulighed 

for at anvende vagter, vægtere og eventuelt ny teknologi, der kan supplere 

politiets arbejde med at opretholde ro og orden. Det er op til den enkelte 

kommune, om kommunen vil gøre brug af ordningen. Det fremgår endvi-

dere af aftalen, at aftaleparterne vil blive præsenteret for en model for den 

nærmere udformning af forsøgsordningen i første halvdel af 2021. Den kon-

krete model skal tage højde for eventuelle retssikkerhedsmæssige problem-

stillinger, ligesom det skal sikres, at kommunen anvender godkendte vagt- 

og sikkerhedsfirmaer eller godkendte kommunalt ansatte vagter. Forsøgs-

ordningen kræver etablering af det nødvendige lovgrundlag. 

 

Jeg præsenterede på den baggrund i juni 2021 politiforligskredsen for en 

model for den nærmere udformning af forsøgsordningen med kommunale 

tryghedsvagter. Der forventes yderligere drøftelser med forligskredsen om 

rammerne for den kommende forsøgsordning.  

 

Justitsministeriet vil i forlængelse af drøftelserne med forligskredsen udar-

bejde et lovforslag, som etablerer det nødvendige lovgrundlag for den kom-

mende forsøgsordning. Det forventes, at det nødvendige lovgrundlag vil 

kunne træde i kraft ved årsskiftet.  

 

 

 


	Endelig besvarelse af spørgsmål nr. 1327 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg
	Spørgsmål nr. 1327 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
	Svar:


